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Endring av eForvaltningsforskriften § 8 - Høringssvar 
 
 
Vi viser til utsendt høring om eForvaltningsforskriften. 
 
Vedlagt følger uttalelse fra Horten kommune. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Henning Grimstad 
Leder dokumentasjon- og serviceseksjonen 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
20.03.2012 280555 Endring av eForvaltningsforskriften § 8 - Høring 
 
 
  
 



 

 

Horten kommune 

 
                                                                   Vår ref. 12/15272 

12/2493 - 2 / FE-057 
   

 
Saksbehandler: 

Helge Skatvedt     
 

 
Endring av eForvaltningsforskriften § 8 - Høring 

 
Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 30.04.2012 069/12 

 
 
Vedlegg: ikke trykt vedlegg (se lenke i saken) 
 
 
Administrasjonens forslag 
Horten kommune slutter seg til de foreslåtte endringene. 
 
 
30.04.2012  Kommunestyret 
 
Vedtak: 

 
Horten kommune slutter seg til de foreslåtte endringene. 

 
 
Møtebehandling: 

 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 



 

SAKSOPPLYSNINGER 

 
Bakgrunn  
Denne høringssaken kommer til politisk behandling fordi den omhandler deler av en 
samfunnsutvikling som administrasjonen vurderer at vil være av lokalpolitisk interesse. 
 
Faktiske forhold 

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet har sendt ut høring om ”endring av 
eForvaltningsforskriften §8”. 
 
Høringen tar opp at dagens forskrift oppleves som et hinder for en digital utvikling i 
kommunikasjonen mellom bruker og offentlig forvaltning. 
 
Høringsfristen er satt til 6. juni 2012. 
 
Høringen kan leses i sin helhet på denne lenken: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/horinger/horingsdokumenter/2012/horing-endring-
eforvf/horingsbrev.html?id=673958 
 
 
Lover og forskrifter 

Forvaltningsloven 
 
Vurderinger 

Forslaget innebærer i korte trekk at det ikke lenger vil være behov for å opprettholde en 
papirbasert løsning for de som har samtykket til å kommunisere elektronisk med 
forvaltningen. Man unngår dermed behovet for å benytte både elektronisk og papirbasert 
kommunikasjon med den samme innbyggeren, og kan dermed legge til rette for å ta ut 
effektiviseringsgevinster også i den lokale forvaltningen. 
 
Administrasjonen vurderer at de foreslåtte endringene vil åpne for større grad av digital 
kommunikasjon mellom kommune og innbygger. Dette er lokal en ønsket utvikling, som også 
er forankret i kommunens IT-strategi. 
 
Økonomiske konsekvenser 

Det er vanskelig å anslå direkte effekter for både kommune og stat, siden dette vil være 
avhengig av i hvilken grad man velger å ta i bruk digitale løsninger. 
 
Miljøkonsekvenser 

Økt digitaliserting vurderes å ha positive miljøeffekter, gjennom redusert papirforbruk. 
 
Konklusjon/anbefaling 

Administrasjonen er positive til høringsforslaget, og anbefaler kommunestyret å slutte seg til 
endingene. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/horinger/horingsdokumenter/2012/horing-endring-eforvf/horingsbrev.html?id=673958
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